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Peter Koolmees:

‘Eeuwenlang waren dieren

alleen economisch van nut’

Peter Koolmees combineert een (bijzonder) hoogleraarschap in de

Geschiedenis van de Diergeneeskunde met de functie van conservator

voor de collectie Diergeneeskunde bij het Universiteitsmuseum van

de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij docent/onderzoeker 

Voedselveiligheid bij de faculteit Diergeneeskunde. 

Deze functies bij elkaar lijken de ideale 

combinatie voor een hoeder van het acade-

misch erfgoed: verbonden aan een univer-

siteitsmuseum, betrokken bij het onderwijs 

en bij een universiteitsbreed samenwer-

kingsverband van wetenschapshistorici

en -fi losofen (Descartes Centre, zie kader).

Koolmees beaamt dit: “Als conservator leg 

ik als het ware de geschiedenis van het vak 

vast, als docent sta ik middenin actuele dis-

cussies die de Diergeneeskunde aangaan en 

bij het Descartes Centre kan ik lange ter-

mijn perspectieven hanteren.”

Werkt deze combinatie ook goed in

de praktijk? Hoe staat bijvoorbeeld de 

faculteit tegenover het museum en

de geschiedenis?

“Ik zie de laatste jaren een positieve hou-

ding van de faculteit met betrekking tot het 

museum en het vak Geschiedenis van de 

Diergeneeskunde. Erfgoed en de geschiede-

nis van het vak zijn belangrijker geworden. 

Dat is zowel een kwestie van PR als het 

besef dat een brede academische vorming, 

met geschiedenis, fi losofi e en de maat-

schappelijke context van het vak, voor de 

opleiding van belang is,” stelt Koolmees. 

Hij ziet ook een toename van het gebruik 

van de collectie en een groeiende waarde-

ring ervoor bij medewerkers van de facul-

teit, studenten en bezoekers. In het ‘studie-

landschap’ is niet alleen de bibliotheek- 

collectie opgesteld, maar ook objecten en 

preparaten uit de museumcollectie Dier-

geneeskunde zijn tussen de werkplekken te 

zien. 

Wekelijks worden bezoekers ‘van buiten’ 

de faculteit rondgeleid waarbij ze onder 

andere de vaste museale opstelling zien. 

Koolmees heeft een dankbare klant aan de 

Diergeneeskundige Studentenkring, die 

trots is op haar geschiedenis en bij elk

lustrum of jubeljaar veel historisch besef 

toont. 

Bij een recente verbouwing van het

Departement Gezondheidzorg Paard heeft 

Koolmees met medewerkers van het

Universiteitsmuseum een compleet nieuwe 

vaste tentoonstelling kunnen realiseren 

over de geschiedenis van het gebruik en de 

geneeskunde van het paard: “Van Bucep-

halus (het paard van Alexander de Grote) 

tot Bonfi re.” Ook bij andere departemen-

ten is er belangstelling voor een dergelijke 

opstelling. 

De collectie Diergeneeskunde neemt een 

aparte plaats in binnen het Utrechtse

Universiteitsmuseum. De collectie is zeer 

divers van aard en kan gezien worden als 

het ‘bedrijfsmuseum’ van de diergenees-

kunde in Nederland. 
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Verloskundige en chirurgische instrumen-

ten vormen het zwaartepunt in de collectie. 

Als gevolg van de recente verhuizingen bin-

nen de faculteit is de collectie met zo’n der-

tig procent gegroeid (nu ca. 18.000 object-

nummers). Toch stelt Koolmees dat hij 

door de systematische aanpak van de laat-

ste jaren voor het eerst een overzicht heeft 

van het veterinaire erfgoed. De behouds-

projecten van de SAE hebben daarbij 

enorm geholpen!

De beroepsgroep is nauw bij het Univer-

siteitsmuseum betrokken, onder andere in 

de vorm van een actieve vriendenkring 

(Numan Stichting).

Peter Koolmees laat in zijn werk de veran-

derende mens-dier relatie zien: hoe gaan 

wij in heden en verleden met dieren om? 

“Die verandering is enorm: eeuwenlang 

had je alleen het economisch nut van die-

ren, nu heb je zelfs een Partij voor de

Dieren en zie je het ethische aspect over-

heersen. Dat staat soms tegenover het

veterinair technisch aspect, zoals bijvoor-

beeld bij de bestrijding van veeziektes te 

zien is. Grootschalig ruimen wordt niet 

meer geaccepteerd, maar vanwege

Europese regelgeving kan alleen worden

gevaccineerd wanneer er niet wordt

geëxporteerd.” 

Zowel bij gezelschaps- als productiedieren 

is er sprake van ‘vermenselijking van het 

dier’. Dat heeft geleid tot Koolmees voor-

nemen om bij het 150-jarig bestaan van de 

Koninklijke Nederlandse Maatschappij 

voor Diergeneeskunde in 2012 in het

Universiteitsmuseum een grote tentoonstel-

ling aan dit thema te wijden. Dat onder-

werp is dan zeker nog actueel en biedt ook 

de mogelijkheid prachtige objecten uit de 

collectie te tonen!

Het Descartes Centre voor weten-

schapsgeschiedenis en -fi losofi e is een 

samenwerkingsverband van alle facul-

teiten van de Universiteit Utrecht.

Het Centre verzorgt onderwijs in

2 researchmasterprogramma’s,

coördineert het wetenschapshistorisch- 

en fi losofi sch onderzoek aan de UU

en organiseert symposia.

www.descartescentre.com

De Faculteit Diergeneeskunde van de 

Universiteit Utrecht is de enige in 

Nederland en behoort tot de top van de 

wereld. De faculteit is -als Rijksvee-

artsenijschool- in 1821 opgericht nadat 

Nederland in de 18e eeuw drie keer 

door een grote uitbraak van runderpest 

was getroffen. De school voorzag ook 

in de grote behoefte aan paardenartsen 

voor het leger. Vanaf begin 20e eeuw 

werd het vak uitgebreid met de zorg 

voor kleine huisdieren en sprak men 

niet langer van ‘veearts’ maar van

‘dierenarts’. In 1925 werd de school een 

faculteit van de Universiteit Utrecht.

De wetenschappelijke ontwikkeling van 

de Diergeneeskunde heeft sinds 1821 

een grote vlucht genomen. Het beroep 

heeft een hoge status en een positief 

imago (‘dierenarts worden’ geldt bij 

kinderen tot 12 jaar als het populairste 

beroep!). Dat hangt ook nauw samen 

met de veranderende functie en beteke-

nis van het dier in de moderne samen-

leving.

Handschriftcollecties waarin veel ijzer-

gallusinkt gebruikt is, hebben vaak een 

specifi ek conserveringsprobleem. De collec-

tie Christiaan Huygens die in de univer-

siteitsbibliotheek van Leiden wordt 

bewaard is zo’n verzameling papieren. 

Tijdens het driejarige conserveringsproject, 

gefi nancierd door SAE, was de behandeling 

van deze typische schade noodzakelijk.

IJzergallusinkt bestaat uit twee componen-

ten die fl inke schade kunnen veroorzaken: 

galnoten waarin taninezuur zit en fi jne 

ijzerdeeltjes. Zowel de zure tanines als de 

corrosieve ijzerionen tasten het papier aan. 

De collectie Christiaan Huygens is groten-

deels geschreven met ijzergallusinkt. 

Onderzoekers van het Instituut Collectie 

Nederland (ICN) ontwikkelden een behan-

delingsmethode die nog maar zeer recent in 

de praktijk door enkele restauratoren 

wordt gebruikt. Deze methode, waarbij 

calciumfytaat wordt gebruikt om de reac-

tieve ijzerionen in te kapselen, biedt de 

beste garantie voor het werkelijk stop-

zetten van de afbraakprocessen.

Behandeling is alleen mogelijk voor los-

bladig materiaal, omdat de bladen een

volledige natte behandeling moeten onder-

gaan. Gelukkig heeft Huygens het 

leeuwendeel van zijn aantekeningen met 

een nagenoeg stabiele inkt geschreven, 

maar een gering aantal brieven en papieren 

werd wel bedreigd door deze zogenoemde 

ijzergallusinktvraat. 

De uitvoering van zo’n nieuwe methode 

blijkt in de praktijk natuurlijk weerbarsti-

ger dan de laboratoriumsituatie. Na aan-

vankelijk intensief telefonisch contact is 

besloten om in directe samenwerking met 

de ijzergallusinkt-specialist van het Instituut 

De handleiding voor de uitvoering van 

een calciumfytaatbehandeling is gepu-

bliceerd op de website van de KNAW, 

http://www.knaw.nl/ecpa/ink/

CaPhytate.html. 

In het hoofdstukje Context is meer te 

lezen over het conserveringsproject van 

de Huygens collectie.

Huygens-collectie bevrijd
van schade door ijzergallusinkt
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Collectie Nederland, Birgit Reissland,

de methode te verfi jnen, en daarbij alle 

benodigde stappen en handelingen vast te 

leggen met de camera. De samenwerking 

resulteerde in een zeer betrouwbare en vei-

lige behandeling van de Huygenspapieren, 

met als niet onbelangrijk nevenresultaat 

een zeer uitgebreide handleiding voor de 

uitvoering van een calciumfytaatbehande-

ling, waarbij alle stappen duidelijk zijn 

geïllustreerd met foto’s. 

Karin Scheper, boekrestaurator in

de Universiteitsbibliotheek Leiden

C.H. Scheper@library.leidenuniv.nl
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Nieuwe calciumfytaatbehandeling toegepast 
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De Amsterdamse hoogleraar plantkunde Hugo de Vries (1848-1935), die de 

erfelijkheid verrijkte met de Wetten van Mendel en de begrippen ‘genen’ en 

‘mutatie’, hield niet erg van bewaren. Desondanks inventariseerde Erik 

Zevenhuizen zijn werk. Dit jaar promoveert Zevenhuizen op een biografi e 

over Hugo de Vries. 

Omzwervingen van

een archief

Al tijdens zijn actieve jaren verscheurde 

Hugo de Vries brieven van zijn wereld-

beroemde correspondenten, aantekeningen 

van zijn opmerkelijke experimenten, en 

manuscripten van zijn fameuze publicaties. 

Toen hij tachtig was, inmiddels verhuisd 

van Amsterdam naar Lunteren, maakte 

De Vries van wat hij nog over had drie 

plakboeken. “Op lateren leeftijd, als men 

van zijn herinneringen gaat leven, wordt 

ijdelheid een der grootste bronnen van 

genoegen,” schreef De Vries in één ervan. 

Dus knipte hij handtekeningen uit brieven, 

verknipte hij krantenberichten, verknipte 

hij ook zijn laatste proeftuinjournalen en 

noteerde hij allerlei herinneringen en anek-

dotes aan de hand van brieven en docu-

menten. Die hij vervolgens weggooide. 

Niettemin was er bij zijn dood nog ruim 

zeven strekkende meter archief aanwezig. 

Het meeste daarvan verhuisde, dankzij zijn 

toegewijde leerling en opvolger Theo 

Stomps, naar de bibliotheek van de 

Amsterdamse Hortus Botanicus waar

De Vries veertig jaar had gewerkt. In 1986 

vertrok het, samen met andere archieven 

en collecties die de bibliotheek inmiddels 

had verzameld, weer naar de nieuwe bibli-

otheek van het Biologisch Centrum van de 

Universiteit van Amsterdam buiten de stad 

in de Watergraafsmeer. 

In 1996 maakte ik van die archieven en 

collecties inventarissen (nog steeds lever-

baar!). Daarna ben ik begonnen met het 

schrijven van een biografi e van De Vries 

die nu zijn voltooiing nadert. Zijn archief 

was natuurlijk een belangrijke bron, ook

al leverde het, vanwege De Vries’ opruim-

beleid, op veel vragen geen antwoord. 

Gelukkig lukte het me enkele (zoals archi-

varissen dat noemen) ‘afgedwaalde stuk-

ken’ die ooit door kinderen van De Vries 

aan een Amerikaanse Nederlander waren 

geschonken te herenigen met het archief, 

waaronder de drie eerdergenoemde plak-

boeken. Bij een achterkleinzoon bleek in 

een hutkoffer op zolder nog een mooie 

archiefschat aanwezig. 

Ik zal er op toezien dat het archief dat bin-

nenkort, vanwege de bouw van een nieuwe 

bibliotheek, voor de vierde keer in honderd 

jaar zal gaan verhuizen, een goed onder-

komen krijgt. Want geschiedenis beschrij-

ven en vervolgens de bronnen weggooien, 

dat is er natuurlijk niet meer bij.

drs. E.J.A. Zevenhuizen

zevenhuizen@science.uva.nl

Toen Spinoza in februari 1677 overleden 

was, maakte een notaris een inventarisatie 

op van zijn boekenbezit. De boeken wer-

den verkocht en raakten defi nitief ver-

spreid, maar de inventarislijst was gedetail-

leerd genoeg om de verschillende boeken 

naar hun edities te kunnen identifi ceren. 

Aan het einde van de negentiende eeuw 

werd het initiatief genomen om Spinoza’s 

boekenverzameling te reconstrueren en te 

plaatsen in het woonhuisje van Spinoza in 

Rijnsburg, dat toen eveneens werd aange-

kocht. De collectie, circa 160 stuks, is nog 

niet compleet, enkele titels ontbreken nog.

Omdat het Spinozahuis gerestaureerd en 

als museum heringericht wordt, zijn de 

boeken tijdelijk ondergebracht in de

Universiteitsbibliotheek te Groningen. 

Daar wordt de collectie in een online-

catalogus nader beschreven, zodat er meer 

aandacht voor kan worden verkregen. 

Tevens is er in de UB een tentoonstelling 

rond Spinoza’s boeken ingericht, die op 7 

maart werd afgesloten met een symposium.

Jacob van Sluis

j.van.sluis@rug.nl

Weert, 1908, met bolhoed: Hugo de Vries

Spinoza’s boeken in Groningen

Voorne, 1908, met bolhoed: Hugo de Vries
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■  RI J K S U N I V E R S I T E I T  GR O N I N G E N

Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a

www.rug.nl/museum 

The colours of China

t/m 14 september 2008

Het Universiteitsmuseum presenteert in het 

jaar van de Olympische Spelen in Beijing 

een indrukwekkend overzicht van traditio-

nele Chinese feestkleding en daarbij gedra-

gen sieraden. Meer dan honderd goed 

bewaard gebleven kostuums van diverse 

bevolkingsgroepen vormen de kern van

de expositie. Het merendeel van deze kos-

tuums was nog nooit buiten China te zien.

De veelkleurigheid van de feestkleding 

staat in schril contrast met het zo bekend 

geworden sobere Mao-uniform. Deze een-

heidskleding was jarenlang voorgeschreven 

door het communistische regime en 

bepaalde in belangrijke mate het beeld van 

China in het Westen.

Het Universiteitsmuseum Groningen bezit 

een bijzondere volkenkundige collectie en 

besteedt daarom regelmatig aandacht aan 

etnografi sche onderwerpen.

Voor  uw agenda

21 april: Dijksterhuislezing door Salomon Kroonenberg

Op 21 april a.s. houdt prof. dr. Salomon B. Kroonenberg de Dijksterhuislezing 2008. 

Hij kreeg grote bekendheid door zijn kritische houding ten aanzien van de

CO2-problematiek en zijn bestseller De menselijke maat: de aarde over tienduizend

jaar in 2006. Kroonenberg zal het thema Tijd in verband brengen met de geologisch-

mineralogische verzamelingen van de TU Delft.

20.00 uur - Senaatzaal Aula TU Delft, Mekelweg 5. Aanmelding is kosteloos.

Aanmelding en meer informatie: H.G.Heijmans@TUDelft.nl

29 oktober 2008: Najaarsbijeenkomst SAE bij de Universiteit Leiden

Het onderwerp is: erfgoed ontsluiten met Encoded Archival Description (EAD).
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■  UN I V E R S I T E I T  VA N  AM S T E R D A M

Bijzondere Collecties

Oude Turfmarkt 129

www.bc.uba.uva.nl

Boek zoekt lezer

Reclame uit de boekenwereld sinds de 

zeventiende eeuw

t/m 28 mei 2008

Dit historisch overzicht laat zien hoe de 

Nederlandse lezer al eeuwenlang tot boek-

aankopen wordt verleid. De aanleiding 

voor deze expositie is het feit dat de 

beroemde collectie van de Stichting

Bibliotheek van het Boekenvak vijftig jaar 

geleden bij de Bijzondere Collecties werd 

ondergebracht. 

Mede in het kader van deze tentoonstelling 

werden ruim 400 boekhandelaffi ches

gedigitaliseerd, ze zijn te zien in de beeld-

bank: http://dpc.uba.uva.nl/affi ches

Allard Pierson Museum

Oude Turfmarkt 127, Amsterdam

www.allardpiersonmuseum.nl

Lectori Salutem, boek en oudheid

25 april t/m 7 september 2008

Lectori Salutem behandelt een aantal kern-

momenten uit de geschiedenis van het 

boek. Originele objecten, de mooiste hand-

schriften en boeken uit Nederlandse collec-

ties, foto’s en teksten tonen hoe het werk 

van klassieke auteurs zoals Homerus de 

eeuwen heeft doorstaan.

■  UN I V E R S I T E I T  LE I D E N

Stedelijk museum De Lakenhal

Oude Singel 28-32

www.lakenhal.nl

Stad van boeken

Zeven eeuwen lezen in Leiden

t/m 1 juni 2008

De tentoonstelling toont aan de hand van 

ruim 200 bijzondere, spraakmakende of 

kenmerkende boeken de ontwikkeling van 

het maken, verhandelen en lezen van tek-

sten van de Middeleeuwen tot heden. De 

Universiteitsbibliotheek Leiden geeft hier-

voor een aantal van haar meest bijzondere 

stukken in bruikleen.

Universiteitsbibliotheek Leiden

Witte Singel 27

www.bibliotheek.leidenuniv.nl

De verzameling van Bodel Nijenhuis

t/m 29 april 2008 

Deze tentoonstelling over de collectie van 

Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis sluit 

mooi aan bij Stad van Boeken, want deze 

pionier in historische cartografi e woonde 

ook het grootste deel van zijn leven in

Leiden en zijn verzameling kaarten, atlas-

sen, boeken en portretten staat nog altijd 

wereldwijd in de belangstelling. 

■  T ECHNISCHE U NIVERSITEIT D ELFT

Techniek Museum Delft

www.museum.tudelft.nl

Techniekmuseum wordt Science Centre

Het Techniekmuseum van de TU Delft zal 

in 2009 worden herboren als integraal

science centre. Het museum moest begin 

2008 het pand aan de Ezelsveldlaan 61 

verlaten. Het science centre dat in 2009 

wordt geopend aan de Mijnbouwstraat 

wordt een interactieve ruimte waar alle 

geïnteresseerden, jong en oud, op een 

inspirerende manier worden geïnformeerd 

over de rol van techniek in de maatschappij.


